
 

 

 

 

 

 

 

dla uczniów klas 0-VI 

Szkół Podstawowych Dzielnicy Warszawa – Wesoła  

pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy  

 

Dzieci i uczniowie klas 0-VI wykonują pracę plastyczną związaną z dzielnicą Wesoła, 

prezentując jej walory architektoniczne, przyrodnicze lub kulturowe, widziane okiem małego 

artysty, który inspirowany jest  twórczością Pabla Picassa. 

Termin składania prac - 6 marca 2017r. 

(prace składamy do sekretariatu szkoły lub do nauczycieli koordynujących konkurs) 

 

18 marca 2017 r. wernisaż w Ośrodku Działań Twórczych Pogodna filia Ośrodka Kultury 
w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. Jana Pawła II 25, I piętro. 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

koordynatorzy: 

Magdalena Kruk 
Beata Orlińska 

Jolanta Nowakowska 
Katarzyna Krajewska 

Izabela Włodek 



 Regulamin Konkursu Plastycznego „Wesoła okiem Picassa” 

Cele konkursu: 

 kształtowanie poczucia przynależności do swojego miejsca zamieszkania, 

 promocja dzielnicy Wesoła, 

 zachęcenie do podejmowania działań twórczych, 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, 

 usprawnianie umiejętności manualnych, 

 kształtowanie poczucia estetyki, 

 promowanie osobowości artystycznych, 

 zapoznanie z twórczością Pabla Picassa. 

Warunki uczestnictwa: 

 W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących grupach wiekowych : 

dzieci z grup 0 i uczniowie klas I-III, 

uczniowie klas IV-VI, 

 Zgłoszone prace zostały wykonane zgodnie z Regulaminem, 

 Prace zostały opatrzone metryczką (załącznik), 

 Rodzice / prawni opiekunowie wyrazili zgodę na wykorzystywanie i wystawianie 

wykonanych prac. 

Regulamin konkursu: 

Dzieci i uczniowie wykonują pracę plastyczną związaną z dzielnicą Wesoła, prezentując jej 

walory architektoniczne, przyrodnicze lub kulturowe, widziane okiem małego artysty, który 

inspirowany jest  twórczością Pabla Picassa. Przed przystąpieniem do konkursu warto 

zapoznać uczestników 

z przykładowymi dziełami Picassa. 

Zwycięzców konkursu w dwóch kategoriach (prace uczniów z klas 0-III i uczniów klas IV-

VI) wyłoni komisja składająca się z: artysty plastyka z Ośrodka Działań Twórczych Pogodna, 

Dyrektora SP 353, członków zespołu Klubu Małego Odkrywcy działającego przy SP 353. 

Najlepsze prace konkursowe zostaną pokazane podczas wernisażu, który zostanie otwarty 

dnia 18 marca 2017 r. w Ośrodku Działań Twórczych Pogodna filia Ośrodka Kultury w 

Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. Jana Pawła II 25, I piętro. 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną wręczone podczas otwarcia 

wystawy. 

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni mailowo. 

Osób nie będących laureatami Konkursu nie powiadamiamy. 



Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 353 

w Warszawie (www.sp353.pl). 

  

Szczegóły konkursu: 

 technika plastyczna: dowolna (mile widziana różnorodność wykorzystanych 

materiałów i technik np. kolaż, malowanie, rysunek, techniki łączone), 

 forma: płaska, 

 wielkość prac: dowolna, ale format nie większy niż A1 (ważne ze względu na 

możliwość ekspozycji prac), 

 prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie, 

 należy zadbać o estetykę wykonanego dzieła, 

 nie będą przyjmowane prace typu rzeźba, ceramika. 

 


